Wijzer aan de Amstel zoekt voor basisschool De Springschans

Leerkracht voor de onderbouw (fulltime)
Onze school

De functie

De Springschans is een basisschool in Uithoorn met
een open karakter waar hoge kwaliteit van onderwijs en ontwikkeling centraal staan.

Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor de onderbouw. De invulling van de werkzaamheden, evenals
de omvang van de aanstelling zal in overleg plaatsvinden.

Onze school telt ca. 400 leerlingen en is gelegen in
de Meerwijk. De Springschans heeft veel aandacht
voor het welbevinden van iedere leerling. Wij weten
in ons onderwijs een goede balans te vinden in het
aanbieden van doelgericht onderwijs in combinatie
met een rijk en gevarieerd aanbod op cultureel en
creatief gebied.
Zowel van onszelf als van onze leerlingen hebben
we hoge verwachtingen. Het team bestaat uit 35
enthousiaste professionals die zich graag verder willen ontwikkelen. Onze teamleden zijn bekwaam en
handelen vanuit kennis. Zij zijn gedreven, leergierig
en gemotiveerd om het beste bij iedere leerling en
hun collega’s naar boven te halen.
Samen met vijf andere scholen in Uithoorn en De
Kwakel maakt De Springschans deel uit van stichting
Wijzer aan de Amstel. Het motto van de stichting is
‘Durf jezelf te zijn’. Als kernwaarden hanteren wij
aandacht, bevlogenheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigenheid.
Spreekt deze school je aan? Voel je je thuis bij deze
gedachten en deze cultuur? Wij nodigen je graag uit
voor een gesprek.
Kijk ook op www.springschans.com &
www.wijzeraandeamstel.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een collega die:
•
in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid;
•
mee wil werken aan de verdere ontwikkeling
van de school;
•
affiniteit heeft met de waarden en normen van
het katholieke onderwijs;
•
met gevoel voor humor in het leven staat.
Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende baan in een moderne
school met enthousiaste collega’s. De Springschans is
een school die in ontwikkeling blijft. Als jij wilt blijven
leren, dan willen we jou graag hebben!
Aantal uren: afhankelijk van de aanstelling
Dienstverband: vaste aanstelling is bespreekbaar
Datum: in overleg
Inschaling: conform de CAO-po, L10 of L11
Heb je interesse?
Reageer dan direct door een mail te sturen naar
Guido van Egmond (directeur):
g.vanegmond@springschansuithoorn.nl, voorzien van
je motivatie en CV.

